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Via deze weg weer een paar korte berichten, reminders en op-

roepjes. We hopen jullie voldoende te hebben geïnformeerd. 

Mocht u vragen hebben, laat het dan gerust weten.  

Met vriendelijke groet, 

Team De Stjelp  

Beste ouder(s) / verzorger(s) van de Stjelp, 

 

 

Woensdag 4 maart 19:30 uur 

Informatieavond Regioschool 

Café Baard 

 

Vrijdag 6 maart 10:30 uur  

Zangoptreden in het Fries 

Scheepvaart Museum  

 

Vrijdag 6 maart  

19:30 –21:30 uur  

Klassenfeest bovenbouw  

 

Vrijdag 13 maart  

Bezoek Neushoorn bovenbouw 

13:00uur tot 14:30 uur  

 

Woensdag 18 maart  

Open dag  

 

Vrijdag 20 maart  

Leerlingen vrij  

 

Maandag 16 maart 

Dinsdag 17 maart  

Tuinavond/ NLDoet   

 

Agenda 

Nieuwe leerling  

Vanaf maandag start 

Iris bij ons op school in 

groep 3. Wij wensen 

haar een mooie en 

leerzame tijd toe op De 

Stjelp en hopen dat zij 

haar snel thuis zal voe-

len bij ons. Welkom! 

Rijders concert  

Vrijdag 6 maart zullen 

de leerlingen hun ge-

schreven scheepslie-

deren ten gehore bren-

gen in het Fries 

Scheepvaart Museum. 

We vinden het span-

nend, maar hebben er 

vooral zin in. De onder-

bouw van It Bynt 

(Winsum) is die dag 

ook in het museum en 

komt kijken bij ons op-

treden. We hebben dus 

sowieso al een behoor-

lijk aantal mensen in 

het publiek. Rijders 

kunnen we nog wel ge-

bruiken. Opa’s, oma’s 

iedereen is van harte 

welkom om te kijken 

en te rijden.  

We vertrekken 9:45 

uur uit Baard en zullen 

rond 11:15 uur weer op 

school terug zijn.  

 

Bezoek Neushoorn 

De kinderen van de bo-

venbouw brengen vrij-

dag 13 maart een be-

zoekje aan Neushoorn. 

In een anderhalf uur 

durende workshop ma-

ken kinderen kennis 

met popcultuur. Stu-

denten D’Drive van de 

opleidingen Dans, The-

ater, Muziek, Sound 

Design en Techniek 

starten met een geza-

menlijke, spetterende 

act op het podium van 

Neushoorn. Daarna 

gaan de kinderen in 

groepjes werken aan 

hun eigen act om ten-

slotte zelf op het podi-

um te shinen! Wie wil 

mee en rijden? 

We vertrekken om 

12:30 uur en zijn rond 

15:00 uur weer terug. 

De kinderen zijn deze 

dag dus iets later uit!  

 

Informatieavond  

regioschool 

4 maart 19:30 uur in 

Café Baard. Kom alle-

maal naar de informa-

tieve avond voor jullie 

als ouders en denk sa-

men met andere ou-

ders uit de regio met 

ons mee over de toe-

komst van ons onder-

wijs. Mocht u geen fly-

er hebben gekregen er 

liggen nog een paar op 

school.  

Kort  
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Tuinavond  

De tuinavond stond gepland op 26 maart. We willen deze graag een week naar voren schuiven zodat het 

plein er tijdens de Open Dag mooi en netjes uitziet. Om het voor iedereen mogelijk te maken om even te hel-

pen, willen we net als bij de schoonmaakavond twee momenten plannen waaruit gekozen kan worden. Als 

iedereen even een uurtje tot twee uurtjes komt helpen, kunnen we heel veel doen en is het zomaar klaar. 

Daarna kunnen de kinderen weer lekker spelen en zoveel mogelijk zelf de tuin en het plein weer onderhou-

den.  

Via NLDoet hebben we twee nieuwe picknickbanken aangevraagd. De huidige zijn afgekeurd. Deze kunnen 

we op één van deze momenten ook in elkaar zetten. We kijken even of we twee avonden plannen of een 

moment in het weekend en een avond. NLDoet is nl. officieel 13 en 14 maart. Ook dorpsbelangen zullen hier 

aan mee doen en we werken liever samen, dan in elkaars vaarwater te zitten. Zodra de momenten duidelijk 

zijn laten we het weten! 

Ben je in de gelegenheid om kruiwagen, bezem en/ of schep mee te nemen, dan zou dat mooi zijn! 

 

Portfolio gesprekken  

Afgelopen week waren de portfolio gesprekken. In de voorgaande nieuwsbrieven hebben we gevraagd om 

door te geven welke momenten niet goed uitkwamen. We vroegen dit om op die manier zoveel mogelijk re-

kening te kunnen houden met een ieders planning. De momenten die gepland staan, zijn voor zowel voor 

jullie als ons soms onder werktijd of juist op vrije dagen gepland en dus moet er vaak iets geregeld worden 

met werk of thuis.  

Na het verspreiden van de planning vorige week moest er erg veel verschoven en gepuzzeld worden. Erg ver-

velend. Als we vooraf beter de tijden en momenten hadden geweten waarop iedereen wel of niet kon ko-

men, hadden we efficiënter kunnen plannen voor zowel jullie als voor onszelf. We willen jullie dan ook vra-

gen om volgende keer echt gehoor te geven aan de oproep om door te geven wanneer jullie niet kunnen ko-

men voor een gesprek en wat je voorkeur heeft. Zo kunnen we voor iedereen een efficiënte en duidelijke 

planning voor de gesprekken maken.  

 

RID 

Vanaf maandag komt het RID (Regionaal Instituut Dyslexie) op maandagochtend bij ons op school in het kan-

toor werken. RID  geeft kinderen met dyslexie een extra steuntje in de rug middels een speciaal programma. 

Het RID doet nog meer naast dyslexie-onderzoeken en de begeleiding van kinderen met dyslexie. Deze tra-

jecten gaan dan vaak niet via gemeente of verzekeraar en zijn daarmee dus voor eigen kosten.  We zijn blij 

dat het RID bij ons op school komt en dat kinderen niet speciaal meer richting Sneek of Leeuwarden hoeven 

te reizen onder schooltijd. De kinderen missen nu minder lestijd en we hebben korte lijntjes met de begelei-

der. Zo kunnen we als school nog weer wat meer maatwerk leveren en is er nog meer expertise in de school. 

We verwachten een mooie en waardevolle samenwerking! 


